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Gyermekjogok – vázlat a téma feldolgozásához 

 

Téma:  

- Gyermekjog fogalma 

- A gyermekeket fokozott védelem, és gondoskodás illeti meg 

- A gyermekjogok minden gyermeket megilletnek, céljuk, hogy a 

gyermekeknek teljesebb, boldogabb életük legyen 

 

 

Szómagyarázat  

 

Eszköz: interaktív tábla  
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Csoportmunka – hasonlóságaink, különbözőségeink megfogalmazása 

 

2 csoport alakítása.  

Az egyik csoport összegyűjti a hasonlóságokat magukról. 

A másik csoport pedig a különbözőségeket /miben különböznek egymástól/ gyűjti 

össze. 

Eszközök: papír, ceruza 

A tanulók által megfogalmazottak megjelenítése interaktív táblán. 

 

 

 

A tanulóktól elvárható szóanyag: fiú, lány, külső – belső tulajdonságokra utaló 

jellemzők.  
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Fogalomrendezés képek alapján /hasonlóságok-különbözőségek 

 

A feladat interaktív táblán jelenik meg:   

i             

Összegzés:  

A tanár összefoglalja az előző feladatot a következő szempont szerint:  

A gyerekek nagyon különbözőek lehetnek, de mindannyian emberek és 

gyerekek. Mindegyikőjüket védeni, segíteni kell a gyermekjogokban 

leírtakkal.  
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Az Összegzés megjelenítése interaktív táblán: 

 

ii 
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Vitaindító feladat a gyermekek jogairól 

Eszközök: feladatlap, ceruza  

Mondatlista alapján a gyermekek jogainak a meghatározása.  

Igaz – hamis állítások. 

 

Önálló feladat megoldás után, közös megbeszélés. Érvelések, vita. 

Olvasd el az állításokat! 

Mit gondolsz, igaz vagy hamis?  

Írd mellé! (I → jogom van = megtehetem/megcsinálhatom/meg kell, hogy kapjam 

       H→ nincs jogom = nem tehetem meg/nem csinálhatom/) 

Jogom van: 

- a tanuláshoz     ___ 

- a tankönyvekhez     ___ 

- elmondani a véleményemet, elmondani, amit gondolok     ___ 

- a másik gyereket megütni, megrúgni, megverni     ___ 

- a tanárt megütni, megrúgni, megverni     ___ 

- az egészséges környezethez – a tisztasághoz, a fűtéshez, a világításhoz  ___ 

- a másik gyereket kicsúfolni    ___ 

- a másik gyereknek parancsolgatni (csicskáztatni)      ___ 

- összefirkálni a falakat az iskolában    ___ 

- fényképeket készíteni a társaimról és a tanáraimról     ___ 

- videót készíteni a társaimról és a tanáraimról     ___ 

- képeket, videókat feltenni az internetre a társaimról és a tanáraimról    ___ 

- a pihenéshez     ___ 

- a kollégiumhoz, ha az otthonom messze van az iskolától     ___ 

- a vallásgyakorláshoz     ___  iii 
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Az egyes állítások megvitatása után a hamis mondatokat áthúzzuk és az igaz 

mondatok alapján meghatározzuk a gyermekek jogait.  

 

Fontos összegzésként kiemelni a jognak azt az értelmezését, hogy a gyermekek 

jogosultak külön védelemre és gondoskodásra, melynek az egyes területeit a 

gyermekjogok rögzítik. 

Ezek megbeszélése további alkalmak során, témánként lebontva történik. 

 

Aki nem tartja be az emberek közötti magatartásszabályokat, büntetést kap. 

 

 

Filmajánló - Javaslat a téma feldolgozásához:  

Mik azok a Gyerekjogok? by Unicef Magyar Bizottság    iv 
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